
 
 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá experimentálním studiem chování dvojice bublin shodné 

velikosti unášených v protiproudu různých vodných roztoků o rozdílné viskozitě (0,000 9 – 

0,035 0 Pa.s), povrchovém napětí (0,02 – 0,07 Nm) a koncentraci. Práce je realizována na 

originální aparatuře, jejíž nejdůležitější částí je skleněný kuželový kanál, ve kterém se bubliny 

pohybují a současně jsou sledovány ve dvou navzájem kolmých projekcích. Exaktní pozice 

všech sledovaných bublin jsou dostupné po provedení primární obrazové analýzy. Výsledkem 

grafického zpracování jsou mapy hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu 

jednotlivých bublin vůči sobě ve všech druzích testovaných kapalin. Inženýrské korelace 

relativních pozic a úhlu náklonu od svislé polohy jsou prezentovány také. Je zřejmé, že 

pozice, kdy jedna bublina kopíruje přesně bublinu vedoucí, není pravděpodobná pro rozsah 

testovaných velikostí bublin a kvalitativních vlastností zkoumaných kapalin. 

ABSTRACT 

This thesis is focused on experimental study of interaction of equally large bubbles, in 

countercurrent flow of different types of liquids with different viscosity (), surface tension () 

and concentration. All experiments were carried out in original apparatus, where the most 

important part is glass conical channel where the bubbles are observed into two 

perpendicular projections. Exact position of all observed bubbles is available after primary 

data treatment via image analysis in-house code. Resulting maps of probability density 

function of relative individual positions of each bubble in all kinds of tested liquids are main 

primary result obtained here. Engineering correlation of relative position and inclination 

angle from direct vertical position are presented too. It is evident; that relative bubble 

position when trailing bubble exactly follow leading bubble is not probable for range of 

tested bubble sizes and quality of liquids.  
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1. ÚVOD 

Vícefázové toky mají široké uplatnění v průmyslových technologiích. V metalurgii se 

probublávání tekutého kovu plynem používá k homogenizaci fyzikálních a chemických 

vlastností taveniny kovu. Mnoho experimentálních a teoretických studií bylo prováděno na 

pohybu bublin v čirých kapalinách, zejména ve vodě, protože pozorování bublin v tavenině je 

experimentálně velice náročné [Zhang (2005)]. 

V oblasti chemického průmyslu se často setkáváme s aparáty pracujícími rovněž s 

probublávanou vrstvou kapaliny. Smyslem takových zařízení je přivést do kontaktu plyn 

s kapalinou za účelem intenzifikace přenosových jevů. Tyto aparáty pokrývají širokou škálu 

průmyslových aplikací v prostředí anorganických technologií, výrob a zpracování paliv, 

organické syntézy, aplikací v biotechnologiích a v neposlední řadě v environmentálních 

procesech [Shah (1979), Deckwer (1992)]. 

Zásadních objevů je stále méně, a proto se odborníci po celém světě zaměřují spíše na 

zdokonalování stávajících procesů, v našem případě probublávaných reaktorů. V drtivé 

většině případů jsou užívány takovéto reaktory pro poměrně pomalé reakce, které si žádají 

velkou zádrž plynu v kapalině, ale můžeme se setkat i použitím pro některé extrémně rychle 

běžící reakce. Charakter vícefázového toku v zařízení ovlivňuje výkonnost reaktoru a 

selektivitu dané chemické reakce, a proto je významným faktorem ovlivňující návrh aparátu 

[Horák (1980), Deckwer (1992)]. 

Velmi progresivní rozvoj technologií spolu s rostoucími nároky na zvýšení její výsledné 

kvality si žádá další a hlubší pochopení dějů odehrávajících se při těchto procesech. Přestože 

se problematikou zabývá nemalé množství předních odborníků daného oboru a je k dispozici 

velké množství experimentálních, teoretických a simulačních dat, tak komplexní znalost 

chování vícefázových toků a mechanizmů těchto toků v celém rozsahu proudových režimů, 

které přesně zachycují tvar deformujícího se rozhraní bublin a účinek povrchového napětí a 

mnoha dalších faktorů, stále chybí a je potřeba se jí dále zabývat a věnovat jí pozornost, 

kterou si výzkum této oblasti nepochybně zaslouží [Jinsong (2006)]. 

S nástupem moderní techniky se často setkáváme s metodami, které jsou schopné dané 

procesy simulovat. Moderní metody modelování procesů odehrávajících se v systému si 

stanovují za cíl co nejvěrohodněji vystihnout chování reálného systému za pomoci modelu. 

Prostřednictvím výsledků získaných na modelu je možno pak zpětně predikovat chování 
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skutečného systému při různých změnách parametrů daného procesu a naopak je možno 

pomocí empirických dat, reálně naměřených na zařízení, vytvářet funkční modely. 

Modelování procesů je možno dle užité metodiky rozdělit na dvě základní větve. 

První větev je reprezentována metodami fyzikálního modelování, které se ze zásady 

provádějí na zmenšených modelech reálných zařízení a při běžných okolních teplotách. 

Výsledky modelování je následně možno, při dodržení určitých podmínek a přepočtech, 

přenést na reálné podmínky provozního zařízení [Michálek (2001)]. 

Druhá větev reprezentuje oblast matematického modelování, které zahrnuje především 

experimentálně-statistické a analytické modely. Vhodnou alternativou matematického 

modelování je použití specializovaných programů nazývaných obecně Computation Fluid 

Dynamics (CFD), které v sobě obsahují matematické modely a algoritmy jejich řešení pro 

velké množství procesů jak z oblasti přenosu hmoty, tak i hybnosti a energie, ale tímto se 

v této práci zabývat nebudeme [Michálek (2001)]. 

Vícefázové toky jsou často pozorovány nejen ve výše zmíněných odvětvích, ale i u mnoha 

přírodních jevů. Podrobná studie není možná bez získání empirických dat a bez podrobné 

znalosti pohybu bublin v těchto tocích, proto se primárnímu výzkumu v této oblasti 

věnujeme a je předmětem současné práce. 

Tato práce je rozdělena do osmi kapitol. První kapitola je věnována úvodu do 

problematiky a stručnému seznámení se s pojmy, které se jí bezprostředně týkají. Druhá 

kapitola obsahuje seznam symbolů užitých při výpočtech a při vysvětlení teoretického 

základu. Třetí kapitola je věnována podrobnějšímu vysvětlení pojmů úvodní části a 

seznámení se s okolnostmi, které ovlivňují průběh experimentu. Dále je v kapitole vysvětlena 

metodika výzkumu a jsou uvedeny faktory, které mají vliv na chování bublin v protiproudu 

kapaliny. Čtvrtá kapitola popisuje již samotný průběh experimentálního měření a použitých 

metod. Pátá kapitola je věnována shrnutí získaných poznatků a spolu s kapitolou šest tvoří 

kýžené výstupy zadané práce. V kapitole sedmé jsou uvedeny veškeré použité literární zdroje 

a osmá kapitola obsahuje přílohy, které dokreslují celkový obraz experimentální práce a 

jejich zakomponováni do předchozích kapitol by dle mého názoru působilo těžkopádně.  
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1.1 Cíl diplomové práce 

Práce se soustředí především na pozorování chování dvojice bublin unášených 

v protiproudu několika druhů vodných roztoků látek s různými fyzikálně chemickými 

vlastnostmi, jako jsou viskozita a povrchové napětí. Z výsledků analýzy obrazového záznamu 

jsou vyhodnocovány charakteristiky bublin potřebné k dokonalému pochopení 

pozorovaného děje. Práce si klade za cíl relativně detailně popsat právě toto chování pomocí 

následujících kroků:  

 Provedení řady pokusu v laboratorní aparatuře 

 Pořízení obrazového záznamu pozorovaného děje za pomoci digitální kamery 

 Zpracování a analýza obrazového záznamu 

 Statistické zpracování získaných dat 

 Vyhodnocení vlivu prostředí na chování bublin 
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2. SEZNAM SYMBOLŮ 

AE   aktivační energie                   [kJ.mol-1] 

Bk   Boltzmanova konstanta                [J.K-1] 

l    délka                       [m] 

E    excentricita                    [-] 

g    gravitační zrychlení                  [m.s-2] 

m    hmotnost                     [kg] 

V    objem                      [m3] 

S    plocha                      [m2] 

R    poloměr křivosti                   [m] 

ba,   délka poloosy                    [m] 

ed   průměr ekvivalentní koule                [m] 

d    průměr                      [m] 

   rozdíl hustot kapalné a plynné fáze             [kg.m-3] 

p   rozdíl tlaků                     [Pa] 

U    rychlost bubliny                   [m.s-1] 

L    smáčená délka                   [m] 

F    součet sil                     [N] 

t    teplota                      [°C] 
T    termodynamická teplota                [K] 

p    tlak                       [Pa] 

zyx ,,  souřadnice                     [mm]  
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BEZROZMĚRNÁ KRITÉRIA 

Eo   Eötvösovo kritérium                  [-] 

Ca   Kapilární číslo                    [-] 

Mo   Mortonovo kritérium                 [-] 

DC   odporový koeficient                  [-] 

Re   Reynoldsovo kritérium                 [-] 

Ta   Tadakiho kritérium                  [-] 

We   Weberovo kritérium                  [-] 

ŘECKÉ SYMBOLY 

    čas                       [s] 

    dynamická viskozita                  [Pa.s] 

    hustota                      [kg.m-3] 

    kinematická viskozita                 [m2.s-1] 

    Ludolfovo číslo                   [-] 

    povrchové napětí                  [N.m-1] 

    tečné napětí                    [Pa] 

    kontaktní úhel fázového rozhraní             [°deg] 

SPODNÍ INDEXY 

B    bublina 

L    kapalina 

G    plyn  
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Bezrozměrná kritéria 

Bezrozměrné kritéria (dimensionless numbers) jsou v podstatě matematické výrazy, které 

mají charakter zlomku. Čitatel i jmenovatel obsahuje veličiny, které jsou umocněny takovým 

způsobem, aby byl ve finále rozměr daného výrazu jednotkový. Hlavním důvodem jejich 

zavedení je snížení celkového počtu proměnných nutných k popsání daného systému. Je 

potřeba, aby byly bezrozměrná kritéria vhodně formulovaná. Pokud jsou bezrozměrné 

kritéria vhodně formulována, tak docílíme toho, že budou mít zcela jasný fyzikální význam a 

budou podávat spolehlivou informaci o významnosti porovnávaných vlivů za použití běžných 

fyzikálních veličin. Nejčastější formou odvození bezrozměrných kritérií je rozměrová analýza 

[Ruzicka (2008)]. 

Reynoldsovo kritérium (1) je jedno z nejběžnějších a nejčastěji používaných 

bezrozměrných kritérií. Reynoldsovo kritérium dává do poměru síly setrvačné a síly vazké. 

Laminární proudění je charakteristické svou nízkou hodnotou Re kritéria. Naproti tomu 

proudění vysokého stupně turbulence má hodnoty Re vysoké. Kritická hodnota Re kritéria, 

při které přechází proudění laminární v proudění turbulentní je závislá na geometrických 

vlastnostech prostředí, ve kterém proudění probíhá a také na typu charakteristického 

rozměru de. 

L

e

L

Le UdUd
Re



 



  (1) 

Weberovo číslo (2) je bezrozměrná proměnná používaná v mechanice tekutin, kde je 

mnohdy užitečným nástrojem pro analýzu vícefázových toků obsahujících silně zakřivená 

fázová rozhraní [Weast (1989 - 1990)]. Deformaci bublin způsobuje proudění obtékající 

kapaliny. Povrchové napětí kompenzuje vliv proudící kapaliny a snaží se původní tvar bublin 

obnovit [Risso (1997)]. Weberovo číslo nám podává informaci o tom, jak velký význam mají 

v pozorovaném systému setrvačné síly v porovnání se silami kapilárními, které jsou vyvolány 

povrchovým napětím. Při velkých Re, kde převládají setrvačné síly, je Weberovo číslo vhodná 

proměnná pro popis deformace bublin [Sadhal (1997)]. 
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Eötvösovo číslo (3) je poměrně dobrým ukazatelem tvaru bubliny. Toto bezrozměrné číslo 

představuje poměr mezi vztlakovou sílou a sílou povrchového napětí a je spolu s 

Reynoldsovým číslem častou používanou proměnou. 



 gd
Eo e 
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(3) 

Kapilární číslo (4) dává do poměru viskózní síly a síly povrchového napětí. Vhodně 

charakterizuje deformaci tvaru bublin v systémech s převládající viskózní silou a minimálním 

vlivem setrvačnosti [Smutná (2009)]. 



 U
Ca L   (4) 

Morton odvodil číslo (5), které rovněž dává do poměru viskózní síly a sily povrchového 

napětí, přičemž, oproti Kapilárnímu číslu, bere v potaz jak fyzikální vlastnosti plynu, tak i 

kapaliny [Roghair (2011)]. 

32

4










L

Lg
Mo  (5) 

Při zanedbání hustoty plynné fáze přechází vztah na tvar (6). 

3

4









g

Mo  (6) 

Tadakiho číslo (7) se v posledních letech stalo často používanou proměnou pro popis 

vícefázových soustav [Večeř a kolektiv (2012)]. Použitím exponentu 0,23 zůstává zohledněna 

slabá závislost na viskozitě, jak uvádí [Celata (2006)]. 

23,0Re MoTa   (7) 

3.1.1 Odporový koeficient 

Bublina, která se pohybuje ve vazké kapalině, je brzděna silou nazývanou odporová síla. 

Na této síle se podílejí dva jevy. Prvním jevem je tvarový odpor odpovídající 

nerovnoměrnému rozložení tlaku kolem bubliny v pohybu. Druhým jevem je odpor 

zapříčiněný viskozitou kapaliny, ve které se bublina pohybuje. Velikost zmíněných odporů je 

především závislá na Reynoldsově kritériu. Při vysokých hodnotách Reynoldsova kritéria je 
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složka viskózního odporu v podstatě zanedbatelná a celkový odpor je pak ovlivněn 

především ději spojenými s vytvářením vírů za bublinou. 

Odporový koeficient je závislý na velkém množství parametrů. Význam mají především 

velikost, tvar a prostorová orientace bubliny vzhledem k danému toku kapaliny. Dále závisí 

na čistotě mezifázové plochy, výše zmíněném Re, Eo a úrovni turbulence 

[Večeř (2012), Crowe (2006)]. 

 

Obr. 1 Grafické zobrazení závislosti součinitele odporu CD na Reynoldsově čísle 
[Clift (2005)]. 

Literatura uvádí mnoho variant, jak je možno součinitel odporu (CD) určit. Clift před lety 

publikoval kromě standardní křivky součinitele odporu pro pevné částice kulovitého tvaru 

také empirické křivky, které popisují chování kapek a bublin ve velice čistých a znečištěných 

kapalných systémech [Clift (1978)]. Grafická závislost součinitele odporu na Reynoldsově 

čísle je zobrazena výše (Obr. 1). Tento vztah Ranade a Van Der Akker [Ranade (1994)] využili 

při výpočtu součinitele odporu bublin ve velice čisté vodě. Jimi naměřené hodnoty těchto 

odporových součinitelů odpovídají křivce odporového součinitele bublin v čistě vodě v 

oblasti Re > 1000 [Leštinský (2012)]. 

Pro situaci, kdy má sledované prostředí charakter plouživého proudění, tedy kdy Re 

nabývá hodnot << 1, platí známý Stokesův zákon (8) pro obtékání koule. 
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Re

24
DC

 
(8) 

V oblasti laminárního proudění, kdy Re nabývá hodnot > 1, je pro ustálený pohyb bublin 

s nekontaminovaným povrchem používána poupravená korelace koeficientu odporu (9) 

[Batchelor (1967)]. 

Re
CD

48


 
(9) 

Rozšířený vztah (10), který v sobě zahrnuje disipací energie v mezní vrstvě a také disipaci v 

místě úplavu bubliny [Moore (1963)]. 










Re

,

Re
CD

212
1

48

 

(10) 

Hodnoty koeficientu odporu určené na základě rovnic (8) a (9) se liší zejména pro oblasti 

nízkých Re, v oblastech vysokých Re se asymptoticky sbíhají. Pro bubliny s čistým 

nekontaminovaným povrchem, které zaujímají tvar zploštělého rotačního elipsoidu, navrhl 

Moore [Moore (1965)] vztah pro výpočet koeficient odporu ve tvaru (11) uvedeném níže, 

kde  G je funkce poměru poloos rotačního elipsoidu. 

 G
Re

CD 
48

 
(11) 

Odporový koeficient bublin tvaru kaloty (prohloubená kulová úseč) je popsán 

hyperbolickou funkcí (12) [Joseph (2003)]. 

Při plouživém obtékání malých bublin viskózní kapalinou (nízké hodnoty Re) je možné 

hodnotu koeficientu odporu přibližně určit ze Stokesova zákona (8), avšak s rostoucím 

Reynoldsovým číslem velikost koeficientu odporu výrazně klesá. V případě středně velkých 

bublin v kapalině o nízké viskozitě (typickým příkladem jsou bubliny vzduchu v organických 

rozpouštědlech a ve vodě) součinitel odporu v podstatě vůbec nezávisí na hodnotě 

Reynoldsova čísla a pohybuje se zpravidla v rozmezí 0,5 - 1. 

Součinitel odporu se obvykle vyjadřuje grafem znázorňujícím CD jako funkci Reynoldsova 

čísla v logaritmických souřadnicích (Obr. 1). Průběh závislosti součinitele odporu na Re do 

značné míry ovlivňuje přítomnost povrchově aktivních látek tzv. surfaktantů. Povrchově 

Re
CD

32
6 

 
(12) 
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aktivní látky se shromažďují na mezifázovém rozhraní, kde snižují mezifázové napětí a tím 

omezují pohyblivost přes ono rozhraní. Zvýšení odporového koeficientu je zapříčiněno právě 

zmíněným zpomalením pohyblivosti na fázovém rozhraní. Odporový koeficient bublin 

v čistých kapalných látkách je proto podstatně nižší než v těch, jejichž povrch je 

kontaminován nečistotami [Smutná (2003)]. 

3.2 Fyzikálně chemické vlastnosti použitých roztoků 

3.2.1 Povrchové napětí 

Povrchové napětí (13) je efekt, při kterém se vrstva na rozhraní kapalina-pára v tahu 

smršťuje, aby minimalizovala plochu povrchu a to díky větším přitažlivým silám molekul v 

hustější kapalné fázi, než ve fázi plynné. Kvantitativně je povrchové napětí definováno jako 

síla, která působí kolmo na délku pomyslného řezu povrchem, dělená touto délkou, která leží 

v tečné rovině k povrchu v daném bodě. Povrchové napětí je silně ovlivněno teplotou a 

všeobecně platí, že s rostoucí teplotou klesá [Green (2008)]. 

3.2.2 Viskozita 

Pokud je tekutina v pohybu a její jednotlivé elementární objemy (molekuly) jsou v 

relativním pohybu a dvě sousední vrstvy mají rozdílnou rychlost, potom na rozhraní mezi 

nimi dochází ke tření a vzniká smykového napětí, jehož příčinou je viskozita tekutiny. 

Pod pojmem dynamická viskozita η kapaliny rozumíme veličinu, která vyjadřuje úměrnost 

mezi tečným napětím τ (14) vznikajícím mezi vrstvami proudící reálné kapaliny a změnou 

rychlosti ve směru kolmém k sledovanému proudu. 

dy

du
   (14) 

Pokud podělíme dynamickou viskozitu hustotou kapaliny, získáme viskozitu kinematickou 

(15). 




   (15) 

Viskozita kapaliny se řadí mezi transportní charakteristiky a jedná se o proces tzv. tepelně 

aktivovaný. Změna viskozity v závislosti na teplotě charakterizuje vztah (16), kde η0 je 

dl

dF


 
(13) 
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viskozita při teplotě 273,15 K [Brož (1983); Bird (1968)]. Závislost má charakter Arrheniovy 

rovnice. 

 

















Tk

E

B

A

eT 0  
(16) 

3.2.3 Hustota 

Ve starší literatuře bývá tento pojem označován jako měrná hmotnost (17) a je definován 

jako podíl hmotnosti a objemu tělesa. 

V

m


 
(17) 

Hodnota hustoty nemusí být za všech okolností v jednotlivých částech tělesa stejná (18), 

ale může se měnit. Hustota může být rovněž proměnná v čase. Obecně je hustota funkcí 

prostorových souřadnic a času. 

  ,,, zyx  (18) 

Ve výše zmíněném případu je zapotřebí sledovat hustotu v různých částech tělesa a její 

velikost získáme ze vztahu (19). 

3.3 Specifika sledovaných bublin 

3.3.1 Velikost bublin 

Zpravidla není velikost bublin během vyplouvání konstantou. V závislosti na tlaku a 

teplotě můžou bubliny měnit svůj objem. S ohledem na hydrostatický tlak se vyplouvající 

bubliny obvykle mírně zvětšují a dělí na bubliny menšího objemu. Může docházet i 

k rozpouštění bublin. Takový jev se vyskytuje v případech, kdy je parciální tlak plynu v 

bublinách vyšší, než parciální tlak plynu v kapalině. 

Velikost bublin je možno vyjádřit objemem VB. Často se však používá hodnota průměru de 

ekvivalentní k objemu koule (20), definovaná podle následujícího vztahu [Smutná (2009)]. 

V

m






 
(19) 

3
6


B

e

V
d




  

(20) 
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3.3.2 Tvar bublin 

Bubliny jsou charakterizovány vlastnostmi, jak plynu, kterým jsou tvořeny, tak médiem, ve 

kterém jsou unášeny, jako je například hustota, teplota, viskozita, povrchové napětí, tepelná 

a elektrická vodivost. Tvary bublin, při pohybu v tekutinách, jsou určeny především interakcí 

povrchového napětí a smykového napětí, které vyvíjí nosné médium. Tyto tvary jsou také 

ovlivněny velikostí a tvarem průtočné cely. Například, bubliny v kapiláře a úzkých trubicích 

jsou více protáhlé než bubliny ve velkých nádobách. Touto problematikou se dále nebudu 

zabývat, protože vliv stěn vzhledem k rozměrům cely je nevýznamný. Když je smykové napětí 

malé, ve srovnání s povrchovým napětím, tak bubliny zaujímají kulovitý tvar. Koule, sféroidy, 

elipsoidy a polokoule jsou výčtem nejběžnějších tvarů bublin, se kterými se můžeme setkat 

[Michaelides (2006)]. 

Prakticky kulový tvar mohou zaujmout pouze malé bublinky, protože mezifázové síly jsou 

značně větší než síly tíže. Vytvoříme-li v kapalině bublinu větších rozměrů, tak je zcela 

evidentní, že při stoupání tato bublina bude svůj tvar měnit. Velká vnější síla při obtoku silně 

nadlehčované částice se tudíž odrazí ve změně jejího tvaru. Tvar bubliny je výsledkem vlivu 

tíže, viskozity, setrvačnosti a povrchových sil [Wichterle (1997)]. 

Vliv viskozity kapaliny L  na tvar bublin je v kapalinách o nízké hodnotě viskozity téměř 

zanedbatelný, především při hodnotách, kdy nabývá Re vyšších hodnot než 400. Vzhledem 

ke svému objemu, vlastnostem dané kapaliny a podmínkám, při kterém pokus provádíme, 

mohou samostatně vyplouvající bubliny zaujímat nejrůznější a velice rozličné tvary. 

V kapalinách o nízké viskozitě závisí tvar bublin hlavně na poměru sil tíhových a povrchových. 

Tento poměr, jak již bylo dříve zmíněno, charakterizuje Eötvösovo číslo. Malé bubliny 

kulovitého tvaru jsou charakteristické pro případy, kdy Eo nabývá hodnot menších než 1. V 

případech, kdy Eötvösovo číslo leží v rozmezí 1 < Eo < 40 mají bubliny většího objemu 

tendenci deformovat svůj tvar do podoby zploštěného rotačního elipsoidu. Při relativně 

vysokých Reynoldsových číslech Re > 1000 tvar bublin začíná oscilovat (Obr. 3). Jakmile 

Eötvösovo číslo nabývá hodnot Eo > 40 začínají se vyskytovat bubliny tvaru kulové úseče, 

které mají spodní část rovnou nebo prohloubenou, přičemž konkrétní tvar je ovlivněn kromě 

hodnoty Eötvösova čísla také hodnotou Reynoldsova čísla. Rozměrné bubliny Eo > 50 již 

nemají stabilní tvar a poměrně ochotně se rozpadají na menší bubliny (Obr. 6).  

Díky obecného tvaru bubliny, který je popisován pomocí dvojice rotačních polo-elipsoidů 

se stejnou velikostí hlavní poloosy a s rozdílnou velikostí poloos vedlejších, máme široké 
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možnosti jak popsat drtivou většinu reálných tvarů, které bubliny mohou nabývat, včetně 

protáhlého nebo zploštělého elipsoidu. 

Parametr E, tj. excentricita (21), představuje poměr vedlejších a hlavní poloosy rotačního 

elipsoidu. 

a

b
E 

 
(21) 

Parametr   je definován vztahem (22). 






1

2

 
(22) 

Excentricita tvaru má význam při popisu terminální rychlosti vyplouvání a odporového 

koeficientu bubliny.  

Typický průměr bublin střední velikosti pro systém voda vzduch je v rozmezí 1 < Bd  < 10 

mm. Trajektorie těchto bublin může být jak přímá, tak helikální nebo tvaru cik-cak, avšak 

vždy jsou bubliny orientovány svou vedlejší osou ve směru svého pohybu. Větší bubliny ztrácí 

svou předo-zadní symetrii (myšleno ve směru pohybu bubliny) a přecházejí na tvary 

s plochou nebo vydutou spodní částí objemu (Obr. 2). Pohyb takových bublin je víc chaotický 

a v důsledku toho často dochází k jejich spontánnímu štěpení [Večeř (2012)]. 

 

Obr. 2 Tvar bublin postupujících kapalinou [Wichterle (1997)]. 

Na tvar bublin má velký vliv přítomnost nečistot v kapalině a to především na tvar 

elipsoidálních bublin. Empirická data ukazují, že bubliny v systémech o velikém stupni čistoty 

jsou podstatně více deformované, než v těch, které jsou do jisté míry kontaminované 

povrchově aktivními látkami. Větší míra zploštění bublin v čistých systémech je zapříčiněna 

vyšší hodnotou setrvačné síly, která souvisí vyšší rychlostí vzestupu. Nejvíce povrchově 

aktivní látky ovlivňují tvar středně velikých bublin. Tvar menších kulatých bublin (a / b = 1) a 

velkých podstatně deformovaných bublin (a / b > 4) není do takové míry přítomností 

povrchově aktivních látek ovlivněn. V systémech, které mají nízký poměr dynamických 

viskozit, má čistota kapaliny na tvar bublin nejpodstatnější vliv. 
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Obr. 3 Obvyklé tvary částic tekutiny v závislosti na vlastnostech proudění 
okolního prostředí [Clift (2005)]. 

3.3.3 Vzestupná rychlost bublin 

Bylo zjištěno, že rychlost vzestupu bublin (23) klesá s rostoucím tlakem a s klesající 

teplotou. Obecně rychlost vyplouvání bublin závisí na jejich velikosti, tvaru, hustotě kapaliny 

a plynu, viskozitě a mezifázovém napětí. Pokles rychlosti vzestupu bublin je tedy způsoben 

především kolísáním hustoty plynu a viskozity kapaliny, které jsou právě tlakem a teplotou 

ovlivněny [Večeř (2012), Luo (1997)]. 

  ,,,,,  gdfu BB  (23) 

3.3.4 Trajektorie bublin 

Bubliny mohou stoupat (Obr. 4) ve svislé přímce, po klikaté cestě, nebo opisovat tvar 

spirály anebo se pohybovat zcela chaoticky. Přímočarý pohyb nastane při menších 
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poloměrech a Reynoldsových číslech pohybujících se v řádech několika set. Ostatní pohyby 

se vyskytují u větších bublin a vyšších Re [Saffman (1956)]. 

Kolébavý pohyb bublin může být vysvětlen asynchronní odtrháváním vírů tvořících se za 

bublinou. Síly působící na bublinu, respektive bubliny, se nikdy, v turbulentním režimu, 

nedostanou do rovnováhy, a proto pohyb vždy zůstává nestabilní. V případě, že bubliny 

pozorujeme dostatečně dlouhou dobu, lze však zaznamenat určitý opakující se trend 

[Haario (2004)]. 

 

Obr. 4 Trajektorie velké bubliny stoupající v kapalině [Večeř a kol. (2012)]. 

Vedoucí bublina do značné míry ovlivňuje bublinu, která se v proudu nachází níže. Taková 

bublina se označuje jako bublina vlečená. Bylo vypozorováno, že pokud se vlečená bublina 

přiblíží na kritickou vzdálenost odpovídající přibližně velikosti 3-4 poloměrů, tak se nechová 

jako samostatná jednotka, ale s určitým trendem kopíruje pohyb vedoucí bubliny. Tento jev 

však platí jen pro stacionární kapalinu a bubliny malých rozměrů [Otake (1977)]. 

3.3.5 Síly působící na bubliny 

V momentě, kdy bublina vznikne, na ní působí hned několik významných sil. Vyplouvání 

bubliny směrem vzhůru způsobuje hydrostatický tlak BL Vg  . Dalším faktorem, který však 

vzhledem k zanedbatelné hustotě plynu obsaženého v bublině můžeme zanedbat, je 

gravitační síla BG Vg  . Spojená formulace těchto sil se nazývá síla tíhová (24). 



- 22 - 
 

  BLBGLG VgVgF    (24) 

S ohledem na to, že výsledná tíhová síla působí na bublinu směrem vzhůru, bývá poměrně 

často nazývána nepřesně jako vztlak, ale vzhledem k výše zmíněné zanedbatelnosti 

gravitační síly je konečná chyba nevýznamná a pojmy tedy mohou významově splývat. 

S rostoucí rychlostí vyplouvání bublin narůstá vliv odporové síly prostředí. 

S
u

CF LL
DH 




2

2

 
(25) 

Odporová síla prostředí (25) je protisílou pohybu vzhůru a je přímo úměrná čelní ploše 

obtékaného tělesa. Odporový součinitel bere na zřetel tvar a vlastnosti povrchu tělesa. 

Odporový koeficient DC  byl matematicky odvozen za účelem popisu pevných těles tvaru 

koule. Pro bubliny, které nemají vždy stejný tvar, je vhodnější použít modifikovaný koeficient 

odporu C, který vychází z čelní plochy eS  (26) ekvivalentní koule. 

2

4
ee dS 



 
(26) 

Zavedením modifikovaného koeficientu přechází vyjádření na výraz (27). 

e
LL

H S
u

CF 



2

2

 
(27) 

V okamžiku rovnováhy síly tíhové se silou odporovou se pohybuje bublina tzv. mezní 

rychlostí (konečná rychlost vyplouvání). Působení tíhové a odporové síly na tvar bubliny je 

vyrovnáváno silou povrchového napětí, která působí tak, aby bublina zaujímala co 

nejkulatější tvar. Povrchová síla FS působí kolmo na element mezifázového povrchu SB, viz 

vztah (28). 
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(28) 

Hodnota povrchové síly je v každém bodě závislá na zakřivení fázového rozhraní, které je 

vyjádřeno hlavními poloměry zakřivení R1, R2. 
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3.3.6 Koalescence bublin 

Hydrodynamické parametry, jako velikost bublin a specifická mezifázová plocha, do 

značné míry ovlivňuje složení a vlastnosti kapalné fáze. Podstatný vliv na koalescenci (Obr. 5) 

mají především povrchově aktivní látky [Zahradník a kol. (1999)]. V souvislosti s předchozí 

větou může být povrchově aktivní látkou nazývána každá rozpuštěná látka, která nějakým 

způsobem mění chování fázového rozhraní oproti rozhraní čistého rozpouštědla. Literatura a 

empirické studie ukazují, že chování vícefázového systémů kapalina-plyn, který obsahuje 

přidanou povrchově aktivní látku, není možno jednoduše popsat jako funkci zcela běžných 

fyzikálně-chemických vlastností, jako je hustota, viskozita a povrchové napětí [Tse (2003), 

Sanada (2005)].  

 

Obr. 5 Měnící se tvar bublin před a po koalescenci zleva doprava, shora dolů po 
dobu 0.5 ms [Toshiyuki (2009)]. 

Kromě již zmíněných vlastností kapaliny koalescenci také poměrně významně ovlivňuje 

rychlost proudící kapaliny, ve které se bubliny pohybují [Kirkpatrick (1974)]. Z dat vyplývá, že 

tendenci ke koalescenci mají spíše větší bubliny a to v kapalinách s nižším povrchovým 

napětím a při nižších rychlostech proudící kapaliny. 

3.3.7 Rozpad (break-up) bublin 

Experimentální výsledky získané pomocí měření doby životnosti bublin tzv. break-upu 

(Obr. 6) [Kulhánková (2004)] jasně říkají, že bubliny mají menší stabilitu v roztocích s nižším 

povrchovým napětím (glycerin, butanol) než například ve vodě, která má poměrně vysoké 

povrchové napětí. Přídavkem surfaktantů se stabilita mírně zvyšuje právě vlivem zvýšení 

povrchového napětí. Dále je zřejmé, že stabilita klesá s rostoucí velikostí bubliny, přičemž 

dostatečně malé bubliny rozpadu prakticky nepodléhají. 
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Obr. 6 Záznam rozpadu bubliny vzduchu ve vodě z rychloběžné kamery 
(1000 fps) v turbulentním proudu. Bublina vyplouvá zleva doprava 

[Revuelta (2006)]. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Abychom byli schopní získat výsledky, závěry a zkušenosti, které jsou cílenými výstupy 

veškerého vědeckého bádání, tak je zapotřebí vytvořit symbiózu mezi pozorovaným dějem, 

který se odehrává v aparatuře, jejíž součásti je zapotřebí spojit tak, aby vytvářely obsluhy 

schopný a spolehlivý celek, měřícími prvky, veškerými funkčními součástmi zařízení, 

schopnou obsluhou a člověkem, který dokáže smysluplně a výstižně dané výsledky 

interpretovat v textové a obrazové formě [Tavoularis (2005)]. 

4.1 Laboratorní aparatura 

 

Obr. 7 Schéma experimentální aparatury [Večeř a kol. (2012)]. (1) kuželový kanál, 
(2) zařízení obrazového záznam, (3) řídící počítač, (4) generátor bublin, 
(5) dávkovač bublin do kuželového kanálu, (6) LED svítidlo, (7) míchadlo 

usměrňující tok kapaliny, (8) čerpadlo zajišťující oběh kapaliny aparaturou, (9) 
škrtící ventil, (10) termostat s oběhovým čerpadlem, (11) průtokoměr, (12) 

snímač teploty. 

Nejdůležitější součástí experimentální aparatury (Obr. 7) je kuželový kanál (Obr. 8), ve 

kterém jsou interakce bublin sledovány. Neustálým oběhem kapaliny, který zajišťuje 

čerpadlo, jsou bubliny udržovány téměř v konstantní pozici ve středu zmiňovaného kanálu a 

díky tomu je možno, oproti pohybu bublin ve stacionární kapalině, pořizovat v podstatě 

libovolně dlouhé záznamy. Záznam limituje pouze kapacita paměti zařízení obrazového 
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záznamu a životnost bublin, které mohou podléhat rozpadu (Obr. 6), koalescenci (Obr. 5) 

nebo rozpuštění v daném prostředí. Kuželový kanál je volně spjatý s hranatou skleněnou 

celou o rozměrech 100 x 100 x 300 mm, která plynule navazuje na robustní válcovou sekci 

sloužící ke zklidnění proudící kapaliny. 

 

Obr. 8 Rozšiřující se kanál pro kontinuální pozorování bublin v protiproudu 
kapaliny. Projekce pohledu zleva i zprava promítnutá do roviny. Levá projekce je 

převzata ze zrcadlového odrazu [Večeř a kol. (2012)]. 

4.2 Technické specifikace aktivních součástí aparatury 

ČERPADLO 

Typ:             CDXM/A 70/07 

Průtok:            20.0 – 80.0 l/min 

Výtlačná výška:         28.0 – 20.5 m (max. 30.0 m) 

HP:             0.75 

Frekvence:           50 Hz 

Výkon:            P1 1.1 kW, P2 0.55 kW 

Maximální teplota média:      60 °C 
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TERMOSTAT S OBĚHOVÝM ČERPADLEM 

Typ:             CHV 1.7 

Chladící výkon:         1700 W 

Průtok chlazené kapaliny:      20.0 – 38.0 l/min 

Max. teplota chlazené vody:     40 °C 

Min. teplota chlazené vody:     5 °C 

4.3 Průběh experimentu 

Experiment stojí na předpokladu plochého pístového rychlostního profilu kapaliny 

v převládající části kuželového kanálu, tedy v oblasti nejčastějšího výskytu bublin, ve kterém 

jsou za pomocí kamery bubliny snímány. Kuželovitý tvar kanálu napomáhá zklidnění proudu 

kapaliny a způsobuje, že rychlostní profil, v oblasti mimo mezní vrstvu, je plochý s poměrně 

nízkou mírou turbulence. 

Aparatura byla sestavena ze skleněných dílů a nosné konstrukce vytvořené 

z perforovaných kovových profilů. K aparatuře byla připojena v horní části vývěva pro 

vytvoření vakua, pomocí kterého byla aparatura napouštěna měřeným roztokem. Dále 

obsahovala digitální průtokoměr, chladící zařízení, míchadlo, zařízení pro korekci otáček 

míchadla, odstředivé čerpadlo, zařízení pro snímání teploty a dávkovač bublin s podávací 

kapilárou. Takto sestavená aparatura byla za chodu sledována zařízením obrazového 

záznamu. 

Při experimentálním měření byla nejprve aparatura pomocí vakua napuštěna z barelu 

požadovanou kapalinou. Bylo spuštěno chlazení a míchání. Pro vytvoření bublin byl použit 

laboratorní vzduch. Do kuželového kanálu byly pomocí dávkovače vpraveny dvě bubliny 

shodné velikosti a byl nastaven odpovídající průtok tak, aby byly bubliny co možná nejblíže 

středu kanálu a nepohybovaly se s přílišnými odchylkami ve směru vertikály. V okamžiku, kdy 

nedocházelo k break-upu nebo koalescenci a bubliny se stabilizovaly ve středu kanálu, byl 

zahájen kamerový záznam. V průběhu záznamu byly do laboratorního deníku zapsány údaje 

týkající se teploty, průtoku, velikosti injektovaných bublin, upřesňující informace týkající se 

složení kapaliny a adresář, do kterého byl záznam uložen. 

Po ukončení experimentálního měření byla pořízená data obrazového záznamu přenesena 

do externího disku a upravena do formátu vhodného k obrazovému zpracování. U každého 

experimentu bylo odmazáním bublin pomocí klonovacího razítka, ve fotoeditoru Photoshop, 
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vytvořeno pozadí. V prostředí MatLab byly ke každému experimentu zvlášť nastaveny 

upřesňující parametry obrazu tak, aby byly bubliny dobře odlišitelné od pozadí a byla 

spuštěna analýza obrazu, jejímž výstupem byl datový soubor obsahující pozice jednotlivých 

bublin v pixelech jak pro přímý pohled, tak pro předo-zadý pohled z odrazu zrcadla. Z tohoto 

souboru byly vytvořeny grafické mapy hustoty pravděpodobnosti výskytu bublin vzhledem 

k sobě navzájem. 

4.3.1 Tvorba a aplikace bublin do protiproudu 

Bubliny, jako hlavní předmět našeho zájmu, se připravují nastavením námi požadovaného 

objemu na automatické Eppendorfově pipetě, ze které je běžný laboratorní vzduch vtlačen 

do skleněné kapiláry, a proudem vody je za pomoci běžné injekční stříkačky přenesen pod 

snímaný kuželový kanál (Obr. 9). Na skleněné kapiláře je orientační stupnice pro kontrolu 

správného objemu dávkovaných bublin.  

 

Obr. 9 Zařízení pro aplikaci bublin do protiproudé aparatury [Večeř (2012)]. 

4.3.2 Podmínky experimentu 

V této práci jsou prezentovány data experimentů s bublinami v rozmezí velikostí 25 – 200 

mm3. Experimenty byly prováděny při laboratorní teplotě, přičemž byly pomocí chladícího 

zařízení temperovány tak, aby teplota během experimentu, vlivem zahřívání čerpadla a 

osvětlení, neměla tendenci růst. Fyzikální vlastnosti použitých kapalných roztoků byly 

korigovány na teplotu experimentu pomocí vlastních empiricky získaných dat, popřípadě s 

využitím běžných formulí obsažených v literatuře [Lide (2004)]. 

4.3.3 Primární data 

Levitace dvojice bublin je pozorována ve středu kuželového kanálu (Obr. 10) v sestupně 

proudící kapalině. Průtok je nastaven tak, aby byl charakter toku pokud možno pístový 

s relativně nízkou mírou turbulence. Sledováním přímého pohledu a pohledu z boku, který 

nám umožňuje použité zrcadlo umístěného vlevo od cely, dostáváme v každém 
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zaznamenávaném okamžiku ucelenou informaci o tvaru, pozici a vzájemné interakci 

sledovaných bublin v levo-pravé a předo-zadní projekci. Díky znalosti frekvence, jakou jsou 

pohybující se bubliny sledovány, není také problémem výpočet jejich rychlosti popřípadě 

zrychlení.  

 

Obr. 10 Snímek dvojice bublin o velikosti 175 mm3 pohybujících se v 0,15 M 
roztoku kuchyňské soli. 

Primární data jsou tedy nejen teplota, koncentrace, viskozita a povrchové napětí, nýbrž 

také údaje o množství protékající kapaliny sledovaným kanálem a především samotný 

obrazový záznam pozorovaného děje, který je podroben, jak již bylo zmíněno, obrazové 

analýze. Záznam z laboratorního deníku je uveden v příloze této práce (kapitola osm). 

4.4 Experimentální stanovení klíčových vlastností užitých roztoků 

Ke stanovení klíčových vlastností kapalin, použitých při experimentálním měření, byl 

použit víceúčelový tenziometr značky KRÜSS (Obr. 11). Přístroj je vybaven vlastní 

temperanční smyčkou, zajišťující konstantní teplotu experimentu a vytváří inertní atmosféru, 

takže vzorek nepodléhá degradaci vlivem okolního prostředí. 
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Obr. 11 Tenziometr K100 MK2/SF/C 

4.4.1 Měření povrchového napětí 




cos



L

FF VMAX

 
(29) 

Historicky první metoda měření povrchového napětí, vyobrazená na Obr. 12, byla právě 

metoda odtržení kroužku z hladiny kapaliny. Principem metody je měření síly potřebné 

k odtržení platinového kroužku od hladiny zkoumané kapaliny. Kroužek se v prvé řadě vyžíhá 

v plameni kahanu, abychom se zbavili nečistot, a poté se ponoří do vzorku, kde je postupně 

vytahován směrem vzhůru, dokud se na hladině nevytvoří meniskus. Přístroj měří sílu 

v blízkosti bodu odtržení. Povrchové napětí se pak spočte podle vztahu (29). 

 

Obr. 12 Metoda odtržení kroužku z hladiny zkoumané kapaliny. Na obrázku L 
schematicky značí smáčenou délku, θ značí úhel smáčení a F sílu, kterou je 

kroužek vytahován směrem vzhůru. 
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4.4.2 Stanovení hustoty 

Měrná hmotnost byla experimentálně stanovena pomocí víceúčelového přístroje KRÜSS. 

Platinový háček, na kterém je během měření položen standart (Obr. 13) o známé hmotnosti 

a hustotě, byl vyžíhán nad plynovým kahanem, abychom eliminovali přítomnost nečistot, 

které by mohly ovlivnit kvalitu výsledků měření, a poté byl na něj zavěšen standart. Přístroj 

automaticky detekoval výšku hladiny a ponořil standart do zkoumaného roztoku, kde na 

základě rozdílných hmotností stanovil výslednou hustotu vzorku. 

 

Obr. 13 Platinový háček se standardem o známé hmotnosti a hustotě sloužící 
k měření hustoty zkoumané kapaliny. 

4.4.3 Měření viskozity kapilární metodou 

Měření viskozity vychází z Poiseuillovy rovnice (30) pro tok kapaliny kapilárou o poloměru 

r a délce l. 

lV

pr






8

4 
  (30) 

V tomto vztahu je Δp rozdíl tlaků, daný hydrostatickým tlakem kapaliny v kapiláře, který je 

úměrný hustotě kapaliny. V je objem kapaliny, který proteče kapilárou za dobu τ. Viskozita je 

úměrná hustotě dané kapaliny a době průtoku kapilárou. 

Kapilární viskozimetry (Obr. 14) jsou poměrně přesné, avšak nelze je použít pro měření 

nenewtonských kapalin, protože rychlostní gradient není konstantní a roste se vzdáleností 

od osy kapiláry. 
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Výslednou hodnotu kinematické viskozity získáme součinem naměřené doby průtoku 

kapaliny mezi bodem A a B a konstantou, která je udávaná výrobcem na každém 

viskozimetru a je pro něj specifická. Nejen podle světlosti kapiláry, ale také pomocí konstanty 

specifikující viskozimetr můžeme zvolit vhodný viskozimetr pro měření vzorku určité 

viskozity. 

 

Obr. 14 Ubbelohdeho kapilární viskozimetr s vyobrazenou sekcí, mezi kterou se 
měří čas průtoku kapaliny [Bartovská (2005)]. 

4.5 Obrazový záznam 

Některé z nejvýznamnějších objevů v mechanice tekutin byly získány pomocí vizualizace 

toku použitím průkopnických moderních technik. Milníkem v rozvoji vizualizací a optických 

metod, za zmínku stojí velmi detailně vykreslený tok kanálem od Leonarda da Vinci (1452 – 

1519), byl objev, při kterém byla poprvé optickými metodami vizualizovaná rychlost pohybu 

krve cévami lidského krevního oběhu známým přírodovědcem Antoniem Van 

Leewenhoekem (1689). Ernst Mach použil paprsek a další optické metody pro sledování 

dynamiky plynu (1878). Osborne Reynolds při svém experimentu demonstroval pomocí 

barviva rozdíly mezi laminárním a turbulentním prouděním (1893). Ludwig Prandtl 

vizualizoval pomocí hliníkových pilin obtok válce (1930).  

V dnešní době jsou pochopitelně možnosti mnohem dále než za dob výše zmíněných 

vědců, ale názorně tím demonstrujeme fakt, že je opravdu nepřeberné množství metod, 

kterými může být pokus vizualizován a sledován. Počínaje technikami používající značkovací 
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látky (příze, kousky provázku, olej), které jsou prosvěcovány polarizovaným světlem nebo 

laserem, přes elektrochemické, fotolytické, kouřové, mlhové a radiační metody až po 

metody holografické interferometrie [Tavoularis (2005)]. 

S ohledem na námi dostupné prostředky nebyla bohužel použita žádná z výše zmíněných 

metod vizualizace toku, avšak k budoucímu studiu a detailnímu porozumění by byly moderní 

vizualizační techniky zajisté ku prospěchu.   

4.5.1 Technika použitá při záznamu obrazu 

Důležitou roli při záznamu sledovaného děje hraje způsob zachycení obrazové informace. 

V našem případě byly použity dva druhy kamer: 

a) DIGITÁLNÍ KAMERA PANASONIC (NV-DX100EG) 

Frekvence snímání obrazu:    25 fps 

Rozlišení:          720x576 pix 

Počet snímků na záznam:     10 000 

Velikost souboru:       1.8 GB 

Délka záznamu:        400.0 s 

Objektiv:          clona F 1.6, ohnisko 4.0 – 48.0 mm 

b) DIGITÁLNÍ RYCHLOBĚŽNÁ KAMERA OLYMPUS (i-SPEED 2) 

Frekvence snímání obrazu:    150 fps 

Rozlišení:          800x600 pix 

Počet snímků na záznam:     8947 

Velikost souboru:       11.9 GB 

Délka záznamu:        59.6 s 

Objektiv:          PENTAX 12.5 – 75.0 mm, 1:1.8, 50.0 mm a F 4 

První sada dat byla zaznamenávaná na pomaloběžnou kameru, která je vhodná pro 

sledování pomalejších dějů s nízkou frekvencí opakování. Následující pokusy již byly snímány 

pomocí rychloběžné kamery, která se spíše hodí na detailnější sledování vzájemných 

interakcí v kratším časovém úseku, protože množství ukládaných dat je obrovské. Snímání 

s vyšší frekvencí je také náročnější na osvětlení pozadí. K osvětlení pozadí byly použity dvě 

50 W LED svítidla s teplotou světelného zabarvení 4000 K.  
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4.5.2 Obrazová analýza 

Analýza obrazu je v našem případě jedním z nejdůležitějších kroků při zpracování 

experimentálně pořízených dat. Veškerá data byla zpracována v komplikovaném 

jednoúčelovém programu, který v prostředí Matlab, využívá balíčku sloužícího právě ke 

zpracování obrazu (Image Processing Toolbox). Tento program se pro dané účely používá 

výhradně v naší laboratoři. Jelikož jsou zaznamenávaná data ukládána formou samostatných 

snímků, tak je potřeba je snímek po snímku také vyhodnocovat. Každý snímek byl převeden 

do stupnice šedi a poté byl pomocí nastavení vhodného prahu zvýrazněn obrys bubliny (Obr. 

15) a to jak u přímého pohledu, tak i u zrcadlového obrazu. Od každého snímku bylo 

matematicky odečteno pozadí snímku, to jest ta část obrazového záznamu neobsahující 

sledovaný pohybující se pár bublin. Dále byl snímek s ostrými hranicemi bublin převeden na 

binární černobílý snímek. Čistícími parametry byly odstraněny vlivy, které v průběhu 

záznamu ovlivnily kvalitu obrazu (změna světelných podmínek, nečistota obsažená 

v kapalině, apod.). Posledním krokem bylo určení souřadnic zbývajících objektů, což by měly 

být po předešlé úpravě pouze čtyři projekce dvou pozorovaných bublin (dvě z přímého 

pohledu a dvě ze zrcadlového pohledu). Souřadnice byly určeny tak, že byl kolem každé 

jednotlivé bubliny vytvořen pravidelný čtyřúhelník, který těsně opisoval její obrys. Z něj byly 

odečteny minimální a maximální hodnoty na ose x a y (v případě zrcadlového obrazu z a y) a 

poté byly určeny středy bublin. Obdobně byly do čtyřúhelníku uzavřeny dvojice bublin 

z obou pohledů a stejným postupem byly zaznamenány vzdálenosti jejich středů a vzájemný 

úhel, který vůči sobě zaujímají. Správná funkčnost programu byla ověřena tak, že se část 

údajů jednoho z experimentů odečetla ručně a porovnala s programovým výpočtem, jak je 

uvedeno v přílohách kapitoly osm. 

 

Obr. 15 Převedení originálního snímku do binárního zobrazení. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Vizuální zpracování pozorování dvojice levitujících bublin shodné velikosti (Obr. 16) 

naznačuje, že se bubliny v bližších vzájemných pozicích nechovají zcela nezávisle. V námi 

sledovaném rozpětí velikostí (25 – 200 mm3) bublin ke srážkám, až na výjimky, téměř 

nedochází. Předchozí tvrzení demonstrují grafické mapy zobrazující hustotu 

pravděpodobnosti vzájemné polohy (PDF - probability density function) vyplouvajících bublin 

(Obr. 17 - Obr. 40). Toto chování je možno vysvětlit vznikem vírů kolem pohybující se bubliny 

jak uvádí Večeř [Večeř (2012)]. Druhá bublina v pořadí je z prostoru úplavu vždycky 

vytlačována. Nejčastější je situace paralelní polohy bublin ve shodné výšce. Z grafických map 

je čitelný fakt, že je jistý rozdíl mezi malými a většími bublinami. Co se polohy týče, tak 

shodným znakem je, že prakticky nikdy netvoří „housenku” v poloze jedna bublina vedoucí a 

druhá za ní vlečená. S určitou pravděpodobností se dá říci, že bublině, která se dostane do 

úplavu, je udělena rotace a vznikající drift jí vynese z prostoru úplavu [Večeř (2012)]. 

Grafické mapy jsou u destilované vody zobrazeny pro všechny provedené experimenty. U 

ostatních roztoků jsou přiloženy dvě mapy a to vždy pro nejmenší sledovanou dvojici bublin 

a tu největší, kterou bylo možno zaznamenat kamerou, aniž by bubliny podlehly koalescenci, 

rozpadu případně pohybu do oblasti mimo hranici snímanou zařízením obrazového záznamu. 

 

Obr. 16 Vzájemná radiální (Δr) a vertikální (Δz) vzdálenost dvojice bublin. 
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5.1 Mapy hustoty pravděpodobnosti výskytu (PDF) 

Souřadnice (v pixelech) jsou vztaženy ke středu bubliny. Jedna bublina je fixně v počátku a 

druhá je nejčastěji ve středu nejtmavšího místa, jak napovídá legenda četnosti výskytu. Ve 

skutečnosti odpovídá jeden pixel rozměru přibližně 0,3 mm. 

5.1.1 Destilovaná voda 

 

Obr. 17 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 25 mm3 v destilované vodě. 
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Obr. 18 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 50 mm3 v destilované vodě. 

 

Obr. 19 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 75 mm3 v destilované vodě. 
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Obr. 20 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 100 mm3 v destilované vodě. 

 

Obr. 21 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 125 mm3 v destilované vodě. 
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Obr. 22 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 150 mm3 v destilované vodě. 

 

Obr. 23 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 200 mm3 v destilované vodě. 
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5.1.2 Roztok kuchyňské soli 

 

Obr. 24 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 25 mm3 v roztoku 0,05 M kuchyňské soli. 

 

Obr. 25 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 200 mm3 v roztoku 0,05 M kuchyňské soli. 
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Obr. 26 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 25 mm3 v roztoku 0,5 M kuchyňské soli. 

 

Obr. 27 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 200 mm3 v roztoku 0,5 M kuchyňské soli. 
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Obr. 28 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 25 mm3 v roztoku 0,15 M kuchyňské soli. 

 

Obr. 29 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 200 mm3 v roztoku 0,15 M kuchyňské soli. 
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5.1.3 Butanol 

 

Obr. 30 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 25 mm3 v butanolu. 

 

Obr. 31 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 50 mm3 v butanolu. 
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5.1.4 Glycerin 

 

Obr. 32 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 25 mm3 v glycerinu o koncentraci 60 % hm. 

 

Obr. 33 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 150 mm3 v glycerinu o koncentraci 60 % hm. 
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Obr. 34 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 25 mm3 v glycerinu o koncentraci 65 % hm. 

 

Obr. 35 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 125 mm3 v glycerinu o koncentraci 65 % hm. 
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Obr. 36 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 25 mm3 v glycerinu o koncentraci 70 % hm. 

 

Obr. 37 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 75 mm3 v glycerinu o koncentraci 70 % hm. 
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Obr. 38 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 25 mm3 v glycerinu o koncentraci 75 % hm. 

 

Obr. 39 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 25 mm3 v glycerinu o koncentraci 80 % hm. 
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Obr. 40 Mapa hustoty pravděpodobnosti vzájemného výskytu dvojice bublin o 
velikosti 50 mm3 v glycerinu o koncentraci 80 % hm. 

5.1.5 Vliv velikosti bublin 

U experimentu prováděných v destilované vodě nebyl vypozorován výrazný vliv velikosti 

sledovaných bublin na jejich vzájemnou pozici, což lze vyčíst z PDF. Obdobně nebyl 

vypozorován výrazný vliv velikosti bublin na vzájemnou pozici u roztoků kuchyňské soli a ani 

u butanolu. 

U roztoků glycerinu je vliv velikosti bublin na vzájemnou pozici markantnější, jak můžeme 

vidět na jednotlivých PDF. Bubliny větších rozměrů mají tendenci se držet ve větší 

vzdálenosti, přičemž levitují prakticky ve stejné výšce. 

5.1.6 Vliv viskozity kapaliny 

V PDF, týkajících se destilované vody, je možno vypozorovat opakující se trend nejčastěji 

preferovaných vzájemných pozic. Bubliny se nejčastěji nacházejí v úzké blízkosti, avšak na 

obrázku Obr. 19, Obr. 20 a Obr. 21 vznikají dvě maxima preferovaných vzájemných pozic. 

Z PDF je možno dále vyčíst, že se bubliny nejčastěji, vzhledem k ∆r, vyskytují v poměrně 

těsné blízkosti, ale jejich poloha vzhledem k ∆z je nezanedbatelně vyšší. Tento trend (rozdíly 

mezi ∆r a ∆z) se nepatrně zmenšuje s rostoucí velikostí bublin. 
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V roztocích glycerinu vzniká v kanálu poměrně široká mezní vrstva, kde je rychlost 

tekutiny prakticky nulová a pokud se bublina dostane do tohoto prostoru, tak je vztlakovou 

silou vynesena do místa v těsné blízkosti náběžné hrany kanálu. Díky tomuto efektu nebylo 

možno sledovat bubliny větších rozměrů, především v koncentrovaných roztocích glycerinu, 

protože se injektované bubliny prakticky ihned dostaly mimo aktivní část proudu. 

5.1.7 Vliv povrchového napětí 

Povrchové napětí má především vliv na koalescenci a rozpad bublin, proto nebylo možné, 

kromě destilované vody a roztoků kuchyňské soli, pozorovat dlouhodobě bubliny větších 

rozměrů, například v koncentrovanějším glycerinu a především v butanolu. V butanolu a 

koncentrovaném glycerinu se větší bubliny ve velice krátkém časovém úseku rozpadly, 

spojily nebo dostaly do prostoru mezní vrstvy. Přestože byly testovány roztoky s výrazně 

odlišnými hodnotami povrchového napětí, nepodařilo se stávající metodikou identifikovat 

výraznější vliv tohoto parametru na chování dvojice vyplouvajících bublin.  

5.1.8 Prvotní korelace 

V kapitolem 8.7. (Grafy bezrozměrných kritérií) jsou uvedené grafy, které názorně 

srovnávají faktory ovlivňující jednotlivá měření. V grafech jsou uvedeny závislosti 

vzájemného úhlu polohy bublin vůči sobě a poměru Δr/de na Re, We a Eo. Při vyhodnocení 

nebyly brány v potaz veškeré faktory, které výsledky ovlivňují. Kuželový kanál byl pro účely 

výpočtu rychlosti proudění kapaliny uvažován jako rovná trubka středního průměru. Nebyla 

uvažována mezní vrstva při stěně kanálu, která, v případě měření glycerinu, byla značná. 

Rychlost byla počítána z průměrného průřezu kanálu a objemového průtoku kapaliny 

měřeného průtokoměrem. Všechna tato zjednodušení mají za následek mírné zkreslení 

výsledků, avšak míra relevantnosti je v našem případě dostačující pro adekvátní odhady míry 

významnosti jednotlivých testovaných faktorů. 
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6. ZÁVĚR 

Předmětem diplomové práce bylo studium vícefázové hydrodynamiky, přesněji 

pozorování dvojice bublin ve středu kuželového kanálu experimentální aparatury. Při studiu 

chování dvojice bublin bylo využito experimentální studie a obrazové analýzy v prostředí 

programu MatLab. 

K získání výsledků bylo v této práci zapotřebí statisticky vyhodnotit 229 995 obrazových 

souborů formátu .jpg a 623 161 obrazových souborů formátu .bmp o celkové velikosti 873,5 

GB. Kvůli extrémnímu množství pořízených primárních dat nejsou v práci uvedeny kompletní 

tabulky získané analýzou obrazu.  

Z map hustoty pravděpodobnosti výskytu bublin a grafů bezrozměrných kritérií byly 

vyvozeny předběžné závěry, že faktorem, který má největší vliv na chování dvojice bublin je 

viskozita. Efekt povrchového napětí nebyl ve sledovaném roszahu velikostí bublin a 

testovaných roztoků významný. Jak je vidět v kapitole 8.7. (Grafy bezrozměrných kritérií) 

Výzkum, který by eventuelně mohl navazovat na tuto práci, by se měl pravděpodobně 

ubírat směrem ke studiu jevu přenosu hmoty při vícefázových tocích. Dalším možným 

využitím aparatury by teoreticky mohlo být sledování vzájemné interakce pevných částic 

tvaru koule v opačném režimu proudění nebo experiment sledování trojice bublin či dokonce 

jejich n-tice. 

Závěrem lze říci, že stanovených cílů diplomové práce bylo dosaženo. 
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8. PŘÍLOHY 

8.1 Poznámky k experimentům z laboratorního deníku 

 

Tab. 1 Poznámky z laboratorního deníku k záznamům, které byly měřeny v 
roztocích glycerinu. 

 

Tab. 2 Poznámky z laboratorního deníku k záznamům, které byly měřeny 
v destilované vodě. 

 

Tab. 3 Poznámky z laboratorního deníku k záznamům, které byly měřeny v 
butanolu. 

w T n V Q Ot. míchadla Snímkování Čas expozice Clona Ohnisko Adresář

[%] [°C] [ks] [mm3] [l/min] [rps] [fps] [s] [-] [mm] [-]

31,3 2 25 13,9 0,27 150 1/300 5,6 50 Glycerin_80_2x25

28,3 2 50 16,3 0,32 150 1/300 5,6 50 Glycerin_80_2x50

75 27,4 2 25 15,3 0,25 150 1/300 5,6 50 Glycerin_75_2x25

24,3 2 25 17,5 0,45 150 1/300 5,6 50 Glycerin_70_2x25

26,1 2 50 22,4 0,38 150 1/300 5,6 50 Glycerin_70_2x50

26,4 2 75 22,5 0,41 150 1/300 5,6 50 Glycerin_70_2x75

24,3 2 25 19,3 0,35 150 1/300 5,6 50 Glycerin_65_2x25

25,7 2 50 22,6 0,43 150 1/300 5,6 50 Glycerin_65_2x50

26 2 75 27 0,41 150 1/300 5,6 50 Glycerin_65_2x75

25,8 2 100 27,4 0,38 150 1/300 5,6 50 Glycerin_65_2x100

25,6 2 125 27 0,40 150 1/300 5,6 50 Glycerin_65_2x125

23,1 2 25 21,3 0,33 150 1/300 5,6 50 Glycerin_60_2x25

24,6 2 50 21,2 0,42 150 1/300 5,6 50 Glycerin_60_2x50

25 2 75 21,2 0,39 150 1/300 5,6 50 Glycerin_60_2x75

25 2 100 22,4 0,41 150 1/300 5,6 50 Glycerin_60_2x100

25,1 2 125 22,6 0,39 150 1/300 5,6 50 Glycerin_60_2x125

25,3 2 150 22,6 0,40 150 1/300 5,6 50 Glycerin_60_2x150

bubliny kamera

roztok

80

70

65

60

G
ly

ce
ri

n

C T n V Q Ot. míchadla Snímkování Čas expozice Clona Ohnisko Adresář

[mol/l] [°C] [ks] [mm3] [l/min] [rps] [fps] [s] [-] [mm] [-]

19,7 2 25 23,5 0,32 150 1/300 5,6 50 voda_2x25

19,8 2 50 21,5 0,38 150 1/300 5,6 50 voda_2x50

22,4 2 75 26,8 0,32 150 1/300 5,6 50 voda_2x75

19,1 2 100 24,5 0,38 150 1/300 5,6 50 voda_2x100

23,9 2 125 26,5 0,32 150 1/300 5,6 50 voda_2x125

21,4 2 150 22,8 0,32 150 1/300 5,6 50 voda_2x150

21,1 2 200 22,4 0,35 150 1/300 5,6 50 voda_2x200

roztok

1

bubliny kamera

D
es

ti
lo

vn
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vo
d

a

C T n V Q Ot. míchadla Snímkování Čas expozice Clona Ohnisko Adresář

[mol/l] [°C] [ks] [mm3] [l/min] [rps] [fps] [s] [-] [mm] [-]

23,5 2 25 18 0,38 150 1/300 5,6 50 Butanol_2x25

23,2 2 50 17,8 0,41 150 1/300 5,6 50 Butanol_2x50

23,3 2 75 18 0,37 150 1/300 5,6 50 Butanol_2x75
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Tab. 4 Poznámky z laboratorního deníku k záznamům, které byly měřeny v 
roztocích kuchyňské soli. 

  

C T n V Q Ot. míchadla Snímkování Čas expozice Clona Ohnisko Adresář

[mol/l] [°C] [ks] [mm3] [l/min] [rps] [fps] [s] [-] [mm] [-]

25,5 2 25 25,5 0,36 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x25

22,5 2 50 24,5 0,33 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x50

21,5 2 75 22,5 0,34 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x75

21,6 2 100 23,5 0,36 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x100

21,1 2 125 23,2 0,30 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x125

21,6 2 150 24,3 0,30 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x150

21,5 2 175 24 0,33 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x175

20,9 2 200 23,5 0,37 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x200

21,2 2 25 23,2 0,37 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x25

21,5 2 50 23,2 0,35 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x50

21,9 2 75 23,2 0,34 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x75

22 2 100 23,2 0,37 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x100

21,3 2 125 23,2 0,35 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x125

21,4 2 150 24,5 0,36 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x150

21,9 2 175 23,2 0,38 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x175

21,9 2 200 23,3 0,36 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x200

21,6 2 25 22,9 0,30 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x25

21,5 2 50 22,9 0,30 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x50

21,8 2 75 22,7 0,33 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x75

21,5 2 100 22,9 0,32 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x100

21,4 2 125 22,8 0,34 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x125

21,9 2 150 22,7 0,30 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x150

21,9 2 175 22,8 0,34 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x175

21,4 2 200 22,7 0,28 150 1/300 5,6 50 kuch_sul_2x200

0,05
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8.2 Snímky bublin v časové řadě 

 

Obr. 41 Záznam dvojice bublin (zleva doprava) o velikosti 25 mm3 v destilované 
vodě s rozestupem 1/150 s. 

 

Obr. 42 Záznam dvojice bublin (zleva doprava) o velikosti 100 mm3 v destilované 
vodě s rozestupem 1 s. 
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8.3 Fotografie experimentální aparatury 

 

Obr. 43 Reálný pohled na experimentální aparaturu.  
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8.4 Aparatura pro stanovení viskozity 

 

Obr. 44 Amatérsky vyrobená temperanční nádoba s kapilárním viskozimetrem a 
rtuťovým teploměrem. 
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8.5 Ověření správnosti programu 

Bylo vybráno sto snímků s pravidelnými časovými rozestupy a u nich byly ručně, ve foto 

editoru Adobe Photoshop, odečteny souřadnice těžiště sledovaných bublin. Ručně odečtená 

data byla porovnána s daty, které vyhodnotil program MatLab. V následujících snímcích body 

znázorňují souřadnice programově odečteného těžiště a lomené čáry znázorňují ručně 

odečtená data.  

 

Obr. 45 Srovnání ručně a strojově odečtených souřadnic těžiště 1. bubliny 
v zrcadlovém pohledu. 

 

Obr. 46 Srovnání ručně a strojově odečtených souřadnic těžiště 1. bubliny 
v zrcadlovém pohledu. 
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Obr. 47 Srovnání ručně a strojově odečtených souřadnic těžiště 2. bubliny 
v zrcadlovém pohledu. 

 

Obr. 48 Srovnání ručně a strojově odečtených souřadnic těžiště 2. bubliny 
v zrcadlovém pohledu. 

Chyba ve vzorku dat, zobrazených výše, se kterou program MatLab vyhodnotil pozice 

těžiště, je přibližně 3 % v porovnání s ručně odečtenými daty. Chyba odečtení může nastat 

v případě, kdy se bubliny dostanou do zákrytu, kanálem projde náhodně jiná bublina rozdílné 

velikosti nebo jakákoli jiná „ obrazová nečistota“, popřípadě dostane-li se jedna z bublin 

mimo oblast záznamu. 
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8.6 Data pro výpočet bezrozměrných kritérií 

 

Tab. 5 Bezrozměrná kritéria. 

V T Q ρ μ σ Δr φ U d e Re We Eo Ca Mo Ta C D Δ r/d e

[mm3] [°C] [l.min-1] [kg.m3] [Pa.s] [Nm] [pix] [rad] [m.s-1] [m] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

'0_05M_kuch_sul_2x100' 100 21,5 22,9 999,7 9,93E-04 0,0698 58,2 0,98 0,198 5,76E-03 1146 3,2 4,7 2,81E-03 2,80E-08 21,0 0,02 2,95

'0_05M_kuch_sul_2x125' 125 21,4 22,8 999,7 9,95E-04 0,0699 53,8 1,00 0,197 6,20E-03 1226 3,4 5,4 2,80E-03 2,82E-08 22,5 0,02 2,53

'0_05M_kuch_sul_2x150' 150 21,9 22,7 999,6 9,83E-04 0,0698 50,6 1,03 0,196 6,59E-03 1313 3,6 6,1 2,76E-03 2,70E-08 23,8 0,02 2,24

'0_05M_kuch_sul_2x175' 175 21,9 22,8 999,6 9,83E-04 0,0698 48,8 1,04 0,197 6,94E-03 1389 3,8 6,8 2,77E-03 2,70E-08 25,2 0,02 2,05

'0_05M_kuch_sul_2x200' 200 21,4 22,7 999,7 9,95E-04 0,0696 72,7 1,08 0,196 7,26E-03 1428 4,0 7,4 2,80E-03 2,85E-08 26,3 0,02 2,92

'0_05M_kuch_sul_2x25' 25 21,6 22,9 999,6 9,90E-04 0,0698 58,6 0,198 3,63E-03 724 2,0 1,8 2,80E-03 2,77E-08 13,2 0,03 4,71

'0_05M_kuch_sul_2x50' 50 21,5 22,9 999,7 9,93E-04 0,0698 52,3 0,78 0,198 4,57E-03 909 2,6 2,9 2,81E-03 2,80E-08 16,7 0,03 3,34

'0_05M_kuch_sul_2x75' 75 21,8 22,7 999,6 9,85E-04 0,0698 47,5 0,90 0,196 5,23E-03 1040 2,9 3,8 2,76E-03 2,72E-08 18,9 0,02 2,65

'0_15M_kuch_sul_2x100' 100 22,0 23,2 1003,8 9,89E-04 0,0695 49,7 0,87 0,200 5,76E-03 1170 3,3 4,7 2,85E-03 2,79E-08 21,4 0,02 2,40

'0_15M_kuch_sul_2x125' 125 21,3 23,2 1003,8 1,01E-03 0,0696 52,4 1,09 0,200 6,20E-03 1234 3,6 5,4 2,91E-03 3,02E-08 23,0 0,02 2,34

'0_15M_kuch_sul_2x175' 175 21,9 23,2 1003,8 9,91E-04 0,0695 51,0 1,04 0,200 6,94E-03 1407 4,0 6,8 2,85E-03 2,81E-08 25,8 0,02 2,04

'0_15M_kuch_sul_2x200' 200 21,9 23,3 1003,8 9,91E-04 0,0695 60,3 1,00 0,201 7,26E-03 1478 4,2 7,5 2,87E-03 2,81E-08 27,1 0,02 2,31

'0_15M_kuch_sul_2x25' 25 21,2 23,2 1003,9 1,10E-03 0,0696 49,2 0,88 0,200 3,63E-03 663 2,1 1,9 3,16E-03 4,24E-08 13,4 0,04 3,77

'0_15M_kuch_sul_2x50' 50 21,5 23,2 1003,9 1,00E-03 0,0696 52,5 0,93 0,200 4,57E-03 919 2,6 3,0 2,88E-03 2,90E-08 17,0 0,03 3,20

'0_15M_kuch_sul_2x75' 75 21,9 23,2 1003,8 9,91E-04 0,0695 54,6 0,98 0,200 5,23E-03 1061 3,0 3,9 2,85E-03 2,81E-08 19,4 0,02 2,91

'0_5M_kuch_sul_2x100' 100 21,6 23,5 1017,8 1,02E-03 0,0693 46,2 0,203 5,76E-03 1165 3,5 4,8 2,99E-03 3,14E-08 21,9 0,02 2,30

'0_5M_kuch_sul_2x125' 125 21,1 23,2 1017,9 1,03E-03 0,0694 53,7 0,96 0,200 6,20E-03 1228 3,7 5,5 2,97E-03 3,25E-08 23,3 0,02 2,48

'0_5M_kuch_sul_2x150' 150 21,6 24,3 1017,8 1,02E-03 0,0693 57,2 0,96 0,210 6,59E-03 1380 4,3 6,3 3,09E-03 3,14E-08 25,9 0,02 2,49

'0_5M_kuch_sul_2x175' 175 21,5 24,0 1017,9 1,02E-03 0,0693 54,2 0,97 0,207 6,94E-03 1434 4,4 6,9 3,05E-03 3,14E-08 27,0 0,02 2,24

'0_5M_kuch_sul_2x200' 200 20,9 23,5 1018,0 1,04E-03 0,0694 52,4 0,203 7,26E-03 1440 4,4 7,6 3,04E-03 3,38E-08 27,5 0,02 2,07

'0_5M_kuch_sul_2x25' 25 25,5 25,5 1017,1 9,28E-04 0,0687 46,7 0,220 3,63E-03 875 2,6 1,9 2,97E-03 2,21E-08 15,2 0,03 3,69

'0_5M_kuch_sul_2x50' 50 22,5 24,5 1017,7 9,99E-04 0,0691 43,8 0,88 0,211 4,57E-03 984 3,0 3,0 3,06E-03 2,91E-08 18,2 0,02 2,75

'0_5M_kuch_sul_2x75' 75 21,5 22,5 1017,9 1,02E-03 0,0693 53,4 0,89 0,194 5,23E-03 1014 2,9 3,9 2,86E-03 3,14E-08 19,1 0,02 2,93

Roztok
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Tab. 6 Bezrozměrná kritéria.

V T Q ρ μ σ Δr φ U d e Re We Eo Ca Mo Ta C D Δ r/d e

[mm3] [°C] [l.min-1] [kg.m3] [Pa.s] [Nm] [pix] [rad] [m.s-1] [m] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

'Butanol_2x25' 25 23,5 18,0 837,6 2,84E-03 0,0236 42,4 0,85 0,155 3,63E-03 166 3,1 4,6 1,87E-02 5,79E-05 17,6 0,14 3,23

'Butanol_2x50' 50 23,2 17,8 837,9 2,87E-03 0,0236 43,3 1,00 0,154 4,57E-03 205 3,8 7,3 1,86E-02 6,01E-05 21,9 0,12 2,62

'Butanol_2x50' 50 23,2 17,8 837,9 2,87E-03 0,0672 43,3 1,00 0,154 4,57E-03 205 1,3 2,6 6,56E-03 2,62E-06 10,7 0,12 2,62

'Glycerin_60_2x100' 100 25,0 22,4 1135,0 6,23E-03 0,0672 65,9 0,93 0,193 5,76E-03 203 3,6 5,5 1,79E-02 4,29E-05 20,1 0,12 3,26

'Glycerin_60_2x125' 125 25,1 22,6 1134,9 6,21E-03 0,0672 67,5 0,83 0,195 6,20E-03 221 4,0 6,4 1,80E-02 4,23E-05 21,8 0,11 3,10

'Glycerin_60_2x150' 150 25,3 22,6 1134,8 6,17E-03 0,0672 70,5 0,94 0,195 6,59E-03 237 4,2 7,2 1,79E-02 4,13E-05 23,2 0,10 3,04

'Glycerin_60_2x25' 25 23,1 21,3 1135,8 6,74E-03 0,0672 111,4 0,97 0,184 3,63E-03 112 2,1 2,2 1,84E-02 5,86E-05 12,0 0,21 8,73

'Glycerin_60_2x50' 50 24,6 21,2 1135,2 6,34E-03 0,0672 73,2 0,89 0,183 4,57E-03 150 2,6 3,5 1,73E-02 4,59E-05 15,1 0,16 4,56

'Glycerin_60_2x75' 75 25,0 21,2 1135,0 6,23E-03 0,0668 59,0 0,183 5,23E-03 174 3,0 4,6 1,71E-02 4,36E-05 17,3 0,14 3,21

'Glycerin_65_2x100' 100 25,8 27,4 1156,5 9,81E-03 0,0668 121,5 0,70 0,236 5,76E-03 160 5,6 5,6 3,47E-02 2,64E-04 24,1 0,15 6,13

'Glycerin_65_2x125' 125 25,6 27,0 1156,6 9,89E-03 0,0668 92,7 0,76 0,233 6,20E-03 169 5,8 6,5 3,45E-02 2,72E-04 25,6 0,14 4,34

'Glycerin_65_2x25' 25 24,3 19,3 1157,3 1,04E-02 0,0668 89,6 0,59 0,167 3,63E-03 67 1,7 2,2 2,60E-02 3,38E-04 10,7 0,36 7,18

'Glycerin_65_2x50' 50 25,7 22,6 1156,6 9,85E-03 0,0668 86,6 0,75 0,195 4,57E-03 105 3,0 3,5 2,88E-02 2,68E-04 15,8 0,23 5,50

'Glycerin_65_2x75' 75 26,0 27,0 1156,4 9,74E-03 0,0667 97,3 0,80 0,233 5,23E-03 145 4,9 4,7 3,40E-02 2,57E-04 21,6 0,17 5,40

'Glycerin_70_2x25' 25 24,3 17,5 1163,9 1,24E-02 0,0667 110,4 0,43 0,151 3,63E-03 51 1,4 2,3 2,80E-02 6,68E-04 9,6 0,47 8,76

'Glycerin_70_2x50' 50 26,1 22,4 1162,8 1,15E-02 0,0667 96,7 0,54 0,193 4,57E-03 90 3,0 3,6 3,32E-02 4,91E-04 15,5 0,27 6,10

'Glycerin_70_2x75' 75 26,4 22,5 1162,7 1,13E-02 0,0664 92,7 0,75 0,194 5,23E-03 104 3,5 4,7 3,31E-02 4,75E-04 17,9 0,23 5,11

'Glycerin_75_2x25' 25 27,4 15,3 1179,6 1,76E-02 0,0658 110,8 1,02 0,132 3,63E-03 32 1,1 2,3 3,54E-02 2,82E-03 8,3 0,75 8,80

'Glycerin_80_2x25' 25 30,0 13,9 1200,0 3,16E-02 0,0658 80,6 0,76 0,120 3,63E-03 17 1,0 2,4 5,77E-02 2,87E-02 7,3 1,45 6,50

'Glycerin_80_2x50' 50 28,3 16,3 1201,0 3,49E-02 0,0698 109,0 1,17 0,141 4,57E-03 22 1,6 3,5 7,03E-02 3,55E-02 10,3 1,08 6,98

'destilovana_voda_2x100' 100 19,1 24,5 998,7 1,11E-03 0,0691 51,4 0,92 0,211 5,76E-03 1096 3,7 4,7 3,40E-03 4,53E-08 22,4 0,02 2,70

'destilovana_voda_2x125' 125 23,9 26,5 997,7 9,93E-04 0,0694 55,1 0,96 0,229 6,20E-03 1425 4,7 5,4 3,27E-03 2,86E-08 26,2 0,02 2,75

'destilovana_voda_2x150' 150 21,4 22,8 998,2 1,05E-03 0,0695 55,4 1,04 0,197 6,59E-03 1233 3,7 6,1 2,97E-03 3,56E-08 23,9 0,02 2,54

'destilovana_voda_2x200' 200 21,1 22,4 998,3 1,06E-03 0,0697 64,1 0,88 0,193 7,26E-03 1321 3,9 7,4 2,94E-03 3,66E-08 25,7 0,02 2,58

'destilovana_voda_2x25' 25 19,7 23,5 998,6 1,09E-03 0,0697 62,3 0,88 0,203 3,63E-03 674 2,1 1,8 3,17E-03 4,10E-08 13,5 0,04 5,34

'destilovana_voda_2x50' 50 19,8 21,5 998,5 1,09E-03 0,0693 40,0 0,186 4,57E-03 777 2,3 3,0 2,92E-03 4,17E-08 15,6 0,03 2,64

'destilovana_voda_2x75' 75 22,4 26,8 998,0 1,03E-03 0,0693 45,7 0,97 0,231 5,23E-03 1173 4,0 3,9 3,44E-03 3,33E-08 22,3 0,02 2,72

Roztok
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8.7 Grafy bezrozměrných kritérií 

 

Graf 1 Závislost poměru vzdáleností těžišť a ekvivalentního průměru velikosti 
bublin na Reynoldsově kritériu. 

 

Graf 2 Závislost vzájemného úhlu bublin na Reynoldsově kritériu. 
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Graf 3 Závislost poměru vzdáleností těžišť a ekvivalentního průměru velikosti 
bublin na Weberově kritériu. 

 

Graf 4 Závislost vzájemného úhlu bublin na Weberově kritériu. 
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Graf 5 Závislost poměru vzdáleností těžišť a ekvivalentního průměru velikosti 
bublin na Eötvösově kritériu. 

 

Graf 6 Závislost vzájemného úhlu bublin na Eötvösově kritériu. 
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